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शासन पवरपत्रक क्रर्ाकंः एसआरव्ही-2015/प्र.क्र.310/का.12 
र्ादार् कार्ा र्ागम, हुतात्र्ा राजगुरु चौक, 

रं्त्रालय, रंु्िई-400 032. 
तारीख: 08.03.2017               

िाचा -  
 

1) शासन पवरपत्रक क्रर्ाकंः सार्ान्य प्रशासन विभाग, एसआरव्ही-1075/10, 
वद.02.04.1976. 
 

2) शासन वनर्मय क्रर्ाकंः सार्ान्य प्रशासन विभाग, एसआरव्ही-1075/प्र.क्र.29/ 
95/िारा, वद.22.4.1996 
 

 

शासन पवरपत्रक 
 

विभागीय चौकशी प्रलंवित असलेल्या अविकारी/कर्मचारी याचं्या पदोन्नतीसाठी विचार 
करताना कोर्ती कायमपध्दती िापरािी यािाितच्या सविस्तर सूचना वद.02.04.1976 च्या 
शासन पवरपत्रकान्िये वदलेल्या आहेत.  तर विभागीय चौकशी प्रलंवित असताना जार्ीिपूिमक 
वनर्मय घेऊन तात्पुरती पदोन्नती देण्यात आलेल्या अविकारी/कर्मचारी यानंा चौकशीनंतरच्या 
वनर्मयानुसार ितेनिाढ/ितेनिाढी रोखण्याची वशक्षा वदल्यास कशा प्रकारे कायमिाही करािी 
यािाितच्या सूचना वद.22.04.1996 च्या शासन वनर्मयान्िये वदलेल्या आहेत. 

 

2.        वद.02.04.1976 ि वद.22.04.1996 र्िील तरतूदी विचारात घेऊन प्रशासकीय विभाग 
ककिा सक्षर् प्राविकारी, विभागीय चौकशी सुरु असलेल्या शासकीय अविकारी/कर्मचाऱयाची 
पदोन्नतीसाठी जार्ीिपूिमक वनर्मय घेत असतात. र्ात्र असे वनर्मय घेतल्यानंतर विभागीय 
चौकशी अंती वदलेल्या तात्पुरत्या पदोन्नत्या वनयवर्त कररे् ककिा संिंवित 
अविकाऱयाच्या/कर्मचाऱयाच्या पदोन्नतीचे पुनर्विलोकन कररे् आिश्यक असते. तथावप सक्षर् 
प्राविकाऱयाकडून अशी कायमिाही केल्याचे प्रकरर् अढळून येत नाही.  या खेरीज 
श्री.जानकीरार्न विरुध्द कें द्र शासन प्रकरर्ात र्ा. सिोच्च न्यायालयाने विभागीय चौकशी सुरु 
असलेल्या अविकारी/कर्मचाऱयाचं्या िाितीत कशा प्रकारे कायमिाही करािी यािाित वनदेश 
वदलेले आहेत. 
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3.     कें द्र शासनाने देखील, कें द्र शासकीय कर्मचाऱयासंंदभात जयाचं्याविरुध्द वशस्तभंगविषयक 
िा न्यायालयीन कायमिाही प्रलंवित आहे  त्यांच्यािाितीत कशाप्रकारे पदोन्नतीची कायमिाही 
करािी यािाित िळेोिळेी आदेश वनगमवर्त केले आहेत.  र्ा.सिोच्च न्यायालयाचे आदेश ि कें द्र 
शासनाचे आदेश विचारात घेऊन या विभागाच्या वद.02.04.1976 च्या शासन पवरपत्रकात ि 
वद.22.4.1996 च्या शासन वनर्मयार्िील तरतूदी रद्द करुन सुिारीत तरतूदी लागू करण्याचे 
शासनाच्या विचारािीन आहे.  या अनुषंगाने वद.02.04.1976 च्या शासन पवरपत्रकात ि 
वद.22.04.1996 च्या शासन वनर्मयातील आदेश रद्द करुन प्रस्तावित सुिारीत कायमपध्दती 
सोितच्या पवरवशष्ट्टात नरू्द केली आहे.                                                   
 

4.     सुिावरत कायमपध्दती लागू करण्यापूिी या कायमपध्दतीसंदभात अविकारी/कर्मचाऱयानंा िा 
त्याचं्या संघटनानंा काही सुिारर्ा सुचिायच्या असल्यास, या सुिारर्ा  र्ा.अपर रु्ख्य सवचि 
(सेिा), सार्ान्य प्रशासन विभाग याचं्याकडे थेट वनिदेनाद्वारे िा ई-रे्ल 
desk12.gad@maharashtra.gov.in िर, हे शासन पवरपत्रक वनगमवर्त झाल्यापासून 1 
र्वहन्याच्या आत खालील नरु्न्यात सादर कराव्यात.  तद्नंतर आलेल्या सुचनाचंा विचार केला 
जार्ार नाही.  

 

 
प्रारुप आदेशातील अनुक्रर्ाकं ि 

पवरच्छेद 
सुिारर्ा सुिाररे्साठी सर्थमन/न्याय 

वनर्मय/ Case Laws 
   

 
     

                  स्िाक्षरी 
        (नाि,पदनार्,कायालय) 
 

5.   सदर शासन पवरपत्रकातील सूचना सिम विभाग /कायालय प्ररु्खानंी त्याचं्या 
अविपत्याखालील अविकारी/कर्मचाऱयाचं्या वनदशमनास आर्ाव्यात. 
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सदर शासन पवरपत्रक र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळािर उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201703081203313607 
असा आहे. हा आदेश वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 
र्हाराष्ट्राचे राजयपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने.  
 
 
 

           (सु.ह.उर्रार्ीकर)                    
 उप सवचि (सेिा), र्हाराष्ट्र शासन 
 

प्रवत, 
1. र्ा. राजयपाल याचंे सवचि, राजभिन, र्लिार वहल, रंु्िई, 
2. र्ा. रु्ख्यरं्त्री याचंे प्रिान सवचि, 
3. सिम र्ा.रं्त्री / राजयरं्त्री याचंे खाजगी सवचि, 
4. र्ा.विरोिी पक्षनेता, वििानपवरषद / वििानसभा, वििानभिन, रंु्िई, 
5. सिम र्ा.संसद सदस्य, /र्ा. वििानरं्डळ सदस्य, र्हाराष्ट्र राजय, 
6. र्ा. र्ुख्य सवचि, 
7. सिम रं्त्रालयीन विभागाचंे अपर रु्ख्य सवचि/प्रिान सवचि/सवचि,  
8. सिम रं्त्रालयीन विभाग (आस्थापना), 

-त्यानंी हे आदेश सिम संिंविताचं्या वनदशमनास आर्ाि.े    
9. *प्रिंिक, रू्ळ शाखा, उच्च न्यायालय, रंु्िई, 
10. *प्रिंिक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, रंु्िई, 
11. * प्रिंिक, लोक आयुक्त ि उपलोक आयुक्त याचंे कायालय, रंु्िई, 
12. *सवचि, र्हाराष्ट्र लोकसेिा आयेाग, रंु्िई, 
13. *सवचि, र्हाराष्ट्र वििानरं्डळ सवचिालय (वििानसभा) रंु्िई, 
14. *सवचि, र्हाराष्ट्र वििानरं्डळ सवचिालय (वििान पवरषद) रंु्िई, 
15. *राजय वनिडर्कू आयुक्त, राजय वनिडर्कू आयोग, निीन प्रशासकीय भिन, रंु्िई, 
16. *सवचि, राजय र्ावहती आयोग, निीन प्रशासकीय भिन, रंु्िई, 
17. *र्हालेखापाल, र्हाराष्ट्र-1 (लेखा ि अनुज्ञयेता) र्हाराष्ट्र, रंु्िई. 
18. *र्हालेखापाल, र्हाराष्ट्र-1 (लेखा परीक्षा) र्हाराष्ट्र, रंु्िई, 
19. *र्हालेखापाल, र्हाराष्ट्र-2 (लेखा ि अनुज्ञयेता) र्हाराष्ट्र, नागपूर, 
20. *र्हालेखापाल, र्हाराष्ट्र-2 (लेखा  परीक्षा) र्हाराष्ट्र, नागपूर, 
21. र्हासंचालक, र्ावहती ि जनसंपकम  र्हासंचालनालय,रंु्िई (प्रवसध्दीकवरता 5 प्रती) 

http://www.maharashtra.gov.in/
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22. गं्रथपाल , र्हाराष्ट्र वििानरं्डळ सवचिालय, गं्रथालय, सहािा र्जला, वििान भिन, 
रंु्िई 400 032 (10 प्रती) 

23. अविदान ि लेखा अविकारी, रंु्िई, 
24. वनिासी लेखा परीक्षा अविकारी, रंु्िई, 
25. रु्ख्य लेखापरीक्षक (वनिासी लेखे), कोंकर् भिन, निी रंु्िई, 
26. सिम विभागीय आयुक्त 
27. सिम वजल्हाविकारी 
28. सिम वजल्हा पवरषदाचंे रु्ख्य कायमकारी अविकारी, 
29. सिम रं्त्रालयीन विभागाच्या वनयंत्रर्ाखालील सिम विभाग प्ररु्ख,  
30. *सिम अविकारी/कर्मचाऱयांची र्ान्यता प्राप्त संघटना, (कायासन -16 अ, सार्ान्य 

प्रशासन विभागार्ार्म त)                                                                                                       
31. सार्ान्य प्रशासन विभागातील सिम कायासने, 
32. वनिड नस्ती. 

(*-पत्राद्वारे) 
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शासन पवरपत्रक क्रर्ाकंः एसआरव्ही-2015/प्र.क्र.310/का.12 वद.08.03.2017 च्या सोितचे 
पवरवशष्ट्ट 

विभागीय चौकशी/न्यायालयीन कायमिाही सुरु असलले्या राजय शासकीय 
अविकारी/कर्मचारी यानंा पदोन्नती देताना अिलिंियाची कायमपध्दती (प्रस्तावित) 

 

1. राजय शासकीय अविकारी/कर्मचाऱयांना पदोन्नती देताना वशस्तभंगविषयक अथिा 
न्यायालयीन कायमिाही सुरू असलेल्या कर्मचाऱयासंदभात सर्ान कायमपध्दती 
अिलंविली जािी या दृष्ट्टीने ि कें द्र शासनाच्या कर्मचाऱयासाठी कें द्र शासनाने विवहत 
केलेल्या कायमपध्दतीशी ससुंगत अशी कायमपध्दती ठेिण्याच्या दृष्ट्टीने या विभागाच्या 
वद.2.4.76 ि वद.22.4.96 च्या शासन पवरपत्रक ि शासन वनर्मय रद्द करुन  
खालील कायमपध्दती विहीत करण्यात येत आहेत. 
 

1) विभागीय पदोन्नती सवर्तीच्या िैठकीच्या वदनाकंाला 
अ) जे अविकारी /कर्मचारी वनलंिीत आहेत, 

ि) जया अविकारी/कर्मचाऱयाच्याविरुध्द वशस्तभगं विषयक कायमिाहीच्या 
अनुषंगाने दोषारोप िजाविलेले आहेत ि वशस्तभगं विषयक कायमिाही 
सुरु झालेली आहे, 

क) जया अविकारी/कर्मचाऱयाच्याविरुध्द र्ौजदारी आरोपाचे न्यायालयीन 
प्रकरर् प्रलंवित आहे,  

र्ौजदारी आरोपाचे न्यायालयीन प्रकरर् प्रलंवित असल्याचे केव्हा 
सर्जण्यात येईल या साठी   र्.ना.से. (वनिृत्तीितेन) वनयर्, 1982 
र्िील वनयर् 27(6)(िी)(एक) र्ध्ये वदलेला खालील अथम विचारात 
घेण्यात येईल :- 
(िी) न्यावयक कायमिाही - 
 

(एक) र्ौजदारी कायमिाहीच्या िाितीत, दंडाविकारी वजची दखल 
घेतो अशी तक्रार ककिा प्रवतिदेन पोलीस अविकाऱयाने जया 
तारखेस दाखल केले असेल त्या तारखेस सरुू केली 
असल्याचे र्ानण्यात येईल. 
 

अशा अविकारी /कर्मचाऱयाचं्या पदोन्नतीच्या प्रकरर्ात विभागीय 
पदोन्नती सवर्ती त्याचंी गोपनीय अवभलेखाच्या ि इतर सेिाप्रिशे वनयर्ाच्या 
तरतुदींच्या अनुषंगाने पात्रता तपासेल.  र्ात्र संिंिीत 
अविकारी/कर्मचाऱयासंंदभात विभागीय पदोन्नती सवर्तीने केलेले 
रू्ल्यर्ापन (Assessment) आवर् वदलेली प्रतिारी स्ितंत्र पाकीटात 
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र्ोहोरिंद करुन ठेिण्यात येईल या पाकीटािर “श्री 
_______________________________
__”.                                                                                                 
   (सरकारी कर्मचाऱयाचे नाि) याचं्यािाितीत या पदािरुन (वनन न पदाच े

सध्याच्या पदाचे नाि) या पदािर (पदोन्नतीच्या पदाचे नाि) पदोन्नती 
देण्याकवरता आिश्यक योग्यतेिाितचे वनष्ट्कषम श्री. ______ 
_________ ___________याचं्याविरुध्दच्या वशस्तभगंाच्या 
प्रकरर्ाची/र्ौजदारी खटल्याची सर्ाप्ती होईपयंत हे पाकीट उघडण्यात येिू 
नय”े असा र्ायना वलहीण्यात यािा.   
2) विभागीय पदोन्नती सवर्तीच्या इवतिृत्तार्ध्ये संिंिीत 

अविकारी/कर्मचाऱयाच्या नािासर्ोर पात्र/अपात्र न वलहीता वनष्ट्कषम 
“सोितच्या र्ोहोरिंद पाकीटात” असा शेरा/अवभप्राय नरू्द कराि.े 

3) संिंवित अविकारी/कर्मचाऱयाच्या पदोन्नतीचे प्रकरर् र्ोहोरिंद पाकीटात 
ठेिल्यारु्ळे संिंवित अविकारी/कर्मचाऱयाच्याऐिजी जेष्ट्ठतेनुसार पात्र 
ठरर्ाऱया अन्य अविकारी/कर्मचाऱयाचा वनिडसूचीत सर्ािशे करण्यािाित 
विचार करािा.  

4) विभागीय चौकशीची कायमिाहीस खूप विलंि लागू नये यासाठी विभागीय 
पदोन्नती सवर्तीच्या िैठकीच्या वदनाकंानंतर सहा र्वहन्यांनी वनयुक्ती 
प्राविकारी यानंी र्ोहोरिंद पाकीटात ठेिलेल्या पदोन्नती प्रकरर्ाच े
पुनर्विलोकन कराि.े  या अनुषंगाने  संिंिीत अविकारी/कर्मचाऱयाचे 
वशस्तभंगविषयक/न्यायालयीन कायमिाहीची सद्य:स्स्थती ि सदरहू 
कायमिाही केव्हापयंत संपूष्ट्टात येईल ि ती संपूष्ट्टात आर्ण्यासाठी वनयुक्ती 
प्राविकारी आिश्यक ती  उपाययोजना वनवित करेल.  

5) विभागीय पदोन्नती सवर्तीच्या िैठकीच्या वदनाकंाला जरी एखादा 
अविकारी/कर्मचारी वनलंिीत नसेल अथिा त्याच्याविरुध्द 
वशस्तभंगविषयक/न्यायालयीन कायमिाही सुरु झाली नसेल र्ात्र संिंिीत 
अविकारी/कर्मचाऱयाचे प्रत्यक्ष पदोन्नतीचे आदेश वनगमर्ीत होण्यापूिी 
संिंिीत अविकारी/कर्मचारी वनलंिीत झाल्यास िा त्याच्याविरुध्द 
वशस्तभंगविषयक/ न्यायालयीन कायमिाही सुरु झाल्यास वनयुक्ती 
प्राविकारी संिंिीत अविकारी/कर्मचाऱयाचे पदोन्नतीचे प्रकरर् उपपवरच्छेद 
(1) र्िील  सूचनेनुसार र्ोहोरिंद पाकीटात ठेिले. 

6) विभागीय पदोन्नती सवर्तीच्या िैठकीच्या वदनाकंाच्या  6 र्वहन्यानंंतर 
र्ोहोरिंद पाकीटात ठेिलेले प्रकरर् वनयुक्ती प्राविकारी यानंी 
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पुनर्विलोवकत कराि.े पुनर्विलोकनािळेी वनलंिीत अविकाऱयास पुन:स्थापीत 
केले असल्याचे ि त्याचंेविरुध्द कोर्तीही वशस्तभगंविषयक कायमिाही सुरू 
झालेली नसल्याचे आढळून आल्यास  र्ोहोरिंद वलर्ार्ा उघडून त्यातील 
वनष्ट्कषानुसार तो पदोन्नतीस पात्र असल्यास त्यास  पदोन्नती देण्यात यािी. 
तसेच जया अविकारी/कर्मचाऱयाविरुध्दची वशस्तभंगविषयक कायमिाही 
संपूष्ट्टात येिून  वशक्षा वदली असल्यास  अशा अविकारी/कर्मचाऱयाचंे  
सीलिंद वलर्ारे् न उघडता त्याचंी पदोन्नतीसाठीची पात्रता पुढील 
वनयवर्त विभागीय पदोन्नती सवर्तीच्या िैठकीर्ध्ये तपासण्यात यािी.   

7) सहा र्वहन्याच्या पुनर्विलोकनािळेी जया प्रकरर्ात  वशस्तभगंाविषयक/ 
न्यायालयीन कायमिाही पूर्म झालेली नसेल  अशा प्रकरर्ात र्ोहोरिंद 
पाकीट उघडून वनर्मय घेण्यात येिू नये. 

8) विभागीय पदोन्नती सवर्तीच्या पवहल्या िैठकीत र्ोहोरिंद पाकीटात वनष्ट्कषम 
ठेिण्यात आलेल्या अविकारी/कर्मचाऱयाची दुसऱया ि त्यापुढील विभागीय 
पदोन्नती सवर्तीच्या वनयवर्त िैठकीत पुन्हा पात्रता तपासण्याची 
आिश्यकता नाही.  र्ात्र अशा प्रकरर्ाचंे दुसरे पुनर्विलोकन पुढील िषी 
होर्ाऱया  विभागीय पदोन्नती सवर्तीच्या वनयवर्त िैठकीत करण्यात याि.े   
विभागीय पदोन्नती सवर्तीची वनयवर्त िैठक होर्ार नसल्यास 
पुनर्विलोकनासाठी विभागीय पदोन्नती सवर्तीची िैठक घ्यािी. सदर 
विभागीय पदोन्नती सवर्तीच्या िैठकीत र्ोहोरिंद पाकीटात वनष्ट्कषम 
ठेिण्यात आलेल्या अविकारी/कर्मचाऱयाचं्या वशस्तभंगविषयक/ 
न्यायालयीन कायमिाहीचा आढािा घेण्यात यािा. 

9) विभागीय पदोन्नती सवर्तीच्या रु्ळ िैठकीच्या वदनाकंापासून   दोन िषे  
झाल्यानंतरही  र्ोहोरिंद पाकीटात वनष्ट्कषम ठेिलेल्या अविकारी/ 
कर्मचाऱयाच्या वशस्तभगंविषयक /न्यायालयीन कायमिाही प्रकरर्ी अंवतर् 
वनर्मय झालेला नसल्यास, अशा प्रकरर्ी वनयुक्ती प्राविकारी 
स्िवििकेानुसार संिंिीत अविकारी/कर्मचाऱयाला तदथम पदोन्नती 
देण्यािाित जार्ीिपूिमक वनर्मय घेईल. असा वनर्मय घेताना वनयुक्ती 
प्राविकारी, खालील रु्दे्द विचारात घेईल. 

अ) संिंवितावंिरुध्दची वशस्तभंगविषयक/न्यायालयीन कायमिाही िराच 
काळ प्रलंवित राहण्याची शक्यता, 

ि) दोषारोपाचंे गाभंीयम, 
क)  द्याियाची पदोन्नती जनवहताच्या विरुध्द जाईल का, 
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ड) वशस्तभंगविषयक/न्यायालयीन कायमिाही लािंण्यास संिंिीत 
अविकारी /कर्मचारी जिािदार आहे का? 

ई) संिंवित अविकारी/कर्मचाऱयास तदथम पदोन्नती वदल्यानंतर, 
पदोन्नतीच्या पदािर कार् केल्यारु्ळे, संिंवित अविकारी/ 
कर्मचाऱयाच्या वशस्तभगंविषयक /न्यायालयीन कायमिाहीच्या 
प्रकरर्ािंर पवरर्ार् होण्याची शक्यता आहे का? ककिा संिंिीत 
अविकारी/कर्मचारी पदोन्नतीच्या पदाचा त्यासाठी दुरुपयोग 
करण्याची शक्यता आहे का? 

र्) न्यायालयीन कायमिाही िाितची सद्यस्स्थती / अवभयोगािाितचे 
वकती टप्पे पार पडले यािाितची र्ावहती करुन घ्यािी. 

ग) सेिावनिृत्तीस 1 िषम वशल्लक असेल तर पदोन्नती न देण्याच्या 
अनुषंगाने सेिावनिृत्तीचा कालाििी विचारात घेरे् (तदथम पदोन्नती 
वदल्यास िवरष्ट्ठ ितेनश्रेर्ी प्राप्त झाल्यारु्ळे सेिावनिृत्तीनंतर 
वर्ळर्ारे सेिावनिृत्ती ितेनाचा जयादा लाभ प्राप्त होर्ार 
असल्यारु्ळे सेिावनिृत्तीस एक िषम वशल्लक असलेल्यानंा तदथम 
पदोन्नती देण्यात येऊ नये याकरीता ही िाि तपासरे् आिश्यक 
आहे.) 

१०)  एकाच वशस्तभगंविषयक कायमिाहीत गट अ, ि आवर् क या वनरवनराळ्या 
गटातील अविकारी ि कर्मचारी गंुतलेले असल्यास अशा वशस्तभंगविषयक 
प्रकरर्ात जो सिोच्च अविकारी असेल त्यानंा तदथम पदोन्नती देण्यास 
सक्षर् प्राविकारी असेल तोच  प्राविकारी अशा प्रकरर्ातील इतर 
कर्मचाऱयाचं्या िाितीतही वनर्मय घेण्यास सक्षर् प्राविकारी असेल. 

११) विभागीय पदोन्नती सवर्तीच्या पवहल्या िैठकीनंतर दोन िषांनी 
वशस्तभंगविषयक/न्यायालयीन कायमिाहीच्या अंवतर् वनर्मयाच्या अविन 
संिंवित अविकारी/कर्मचाऱयास तदथम पदोन्नती देरे् आिश्यक आहे असे 
सक्षर् प्राविकाऱयाचे र्त झाल्यास र्ोहोरिंद पावकट उघडण्यात येिू नये.  
विभागीय पदोन्नती सवर्तीची िैठक िोलािून संिंवित अविकारी 
/कर्मचाऱयाची पात्रता/अपात्रता नव्याने तपासािी. पुन्हा नव्याने पात्रता 
तपासल्यानंतर संिंिीत अविकारी/कर्मचारी पदोन्नतीसाठी पात्र ठरल्यास 
त्यानंा 11 र्वहन्यासाठी ककिा विभागीय चौकशी/न्यायालयीन कायमिाही 
अंवतर् होईल यापैकी जे अगोदर होईल तेिढ्या कालाििीसाठी खालील 
अटींच्या अिीन राहून वनव्िळ तदथम पदोन्नती देण्यात यािी.  खालील अटी 
ि शती तदथम पदोन्नतीच्या आदेशार्ध्ये सुस्पष्ट्टपरे् नरू्द कराव्यात : 

i)  वशस्तभगंविषयक/न्यायालयीन कायमिाहीच्या अविन वदली 
जार्ारी तदथम पदोन्नती केिळ तात्पुरती असेल ि या तदथम पदोन्नतीरु्ळे 
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वनयवर्तपर्ाचे ि जयेष्ट्ठतेचे कोर्तेही लाभ अशा अविकारी/ 
कर्मचाऱयानंा वर्ळर्ार नाहीत  

ii)  ही तदथम पदोन्नती “पुढील आदेशापयंत असेल”. तसेच 
कोर्त्याही िळेी वदलेली तदथम पदोन्नती रद्द करुन रू्ळ पदािर 
पदािनत करण्याचा हक्क शासन राखून ठेिीत आहे .   

iii) सेिावनिृत्तीस 1 िषम वशल्लक असल्यास वदलेली तदथम 
पदोन्नती रद्द करण्यात येईल. (सदरहू अट विहीत करण्यार्ागची 
कारर्वर्र्ासंा उप पवर. 9(ग) र्ध्ये नरू्द केलेली आहे.) 

12) वशस्तभगंविषयक/न्यायालयीन कायमिाही चाल ू असलले्या प्रकरर्ी संिंवित   
अविकारी/कर्मचारी दोषरु्क्त ठरल्यास ककिा र्ौजदारी खटल्यात वनदोष 
सुटल्यास, खालीलप्रर्ारे् कायमिाही करािी :- 

अ) तदथम पदोन्नती वदलेली नसल्यास त्याचे र्ोहोरिंद पाकीट 
उघडून त्यातील वनष्ट्कषानुसार  तो पदोन्नतीसाठी  पात्र ठरत असल्यास 
त्याला वनयर्ीत पदोन्नती द्यािी. 

ि) अविकारी/कर्मचाऱयास तदथम पदोन्नती वदलेली असल्यास, 
वदलेली तदथम पदोन्नती वनयर्ीत करण्यात यािी. 

क)  र्ोहोरिंद पाकीटातील वशर्ारशीनुसार तो पदोन्नतीसाठी 
पात्र असल्यास सिंंिीत अविकारी/कर्मचाऱयास, कवनष्ट्ठ असलेल्या 
अविकारी/कर्मचाऱयाला जया वनिडसूचीत स्थान देण्यात येिून वनयर्ीत 
पदोन्नती देण्यात आली असेल, अशा कवनष्ट्ठ अविकारी/कर्मचाऱयाच्या 
पदोन्नतीचा वदनाकं हा त्यानंा पदोन्नतीचा र्ानीि वदनांक देण्यात यािा.  

१3)   वशस्तभंगविषयक/न्यायालयीन कायमिाही चाल ूअसलले्या प्रकरर्ी एखाद्या 
अविकारी/कर्मचाऱयास तदथम पदोन्नती वदली असेल, र्ात्र 
वशस्तभगंविषयक कायमिाहीर्ध्ये संिंिीत अविकारी/कर्मचारी दोषी ठरिून 
त्याला  वशक्षा लादल्यास खालीलप्रर्ारे् कायमिाही करािी - 

अ) ठपका ठेिण्याची वशक्षा वदल्यास, वदलेली तदथम पदोन्नती 
संपुष्ट्टात आर्ािी ि र्ोहोरिंद पाकीट न उघडता त्याचं्या पदोन्नतीचा 
प्रस्ताि  विभागीय पदोन्नती सवर्तीच्या पुढील  वनयवर्त  िैठकीर्ध्य े
ठेिािा ि पदोन्नतीसाठी त्याचंी पात्रता इतर कर्मचाऱयासोित पुन्हा 
तपासािी. संिंवित अविकारी/कर्मचारी पदोन्नतीसाठी पात्र ठरल्यास  
त्यानंा पदोन्नती देण्यात यािी. 

ि) एक ककिा अविक िषे ितेनिाढ रोखण्याची ककिा विवनर्वदष्ट्ट 
कालाििीसाठी   ितेनश्रेर्ीतील ितेन खालच्या टप्प्यािर आर्ण्याची 
वशक्षा झाल्यास तदथम पदोन्नती संपुष्ट्टात आर्ािी.  एखाद्या प्रकरर्ात 
अविकारी/कर्मचाऱयांना वदलेल्या वशक्षचेा अंर्ल त्या वनिडसूची िषाच्या 
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कालाििीतच संपर्ार असल्यास ि वशक्षचेा कालाििी संपुष्ट्टात 
येण्याच्या आिीच विभागीय पदोन्नती सवर्तीची िैठक होर्ार असल्यास 
त्या िैठकीत संिंिीत अविकारी/कर्मचाऱयाचा पदोन्नतीसाठी विचार 
करािा ि गोपनीय अहिालाच्या आिारे असे अविकारी पात्र ठरत 
असल्यास त्यानंा वशक्षचेा कालाििी संपल्यानंतर पदोन्नती देण्यात 
यािी.  र्ात्र अन्य प्रकरर्ात अविकारी/कर्मचाऱयाचं्या वशक्षचेा कालाििी 
संपल्यानंतर विभागीय पदोन्नती सवर्तीच्या पुढील  वनयवर्त िैठकीर्ध्ये 
अशा अविकाऱयाचं्या पदोन्नतीचा प्रस्ताि इतर अविकारी/ 
कर्मचाऱयासंोित विचाराथम ठेिािा ि ते पदोन्नतीस पात्र ठरत असल्यास 
त्यानंा पदोन्नती देण्यात यािी. 

क) पदोन्नती रोखण्याची वशक्षा झाल्यास तदथम पदोन्नती 
संपूष्ट्टात आर्ािी. एखाद्या प्रकरर्ात अविकारी/कर्मचाऱयानंा वदलेल्या 
वशक्षचेा अंर्ल त्या वनिडसूची िषाच्या कालाििीतच संपर्ार 
असल्यास ि वशक्षचेा कालाििी संपुष्ट्टात येण्याच्या आिीच विभागीय 
पदोन्नती सवर्तीची िैठक होर्ार असल्यास त्या िैठकीत संिंिीत 
अविकारी/कर्मचाऱयाचा पदोन्नतीसाठी विचार करािा ि गोपनीय 
अहिालाच्या आिारे असे अविकारी पात्र ठरत असल्यास त्यानंा वशक्षचेा 
कालाििी संपल्यानंतर पदोन्नती देण्यात यािी. र्ात्र अन्य प्रकरर्ात 
अविकारी/कर्मचाऱयाचं्या वशक्षचेा कालाििी संपल्यानंतर विभागीय 
पदोन्नती सवर्तीच्या पुढील  वनयवर्त िैठकीर्ध्ये अशा अविकाऱयाचं्या 
पदोन्नतीचा प्रस्ताि इतर अविकारी/कर्मचाऱयासंोित विचाराथम ठेिािा ि 
ते पदोन्नतीस पात्र ठरत असल्यास त्यानंा पदोन्नती देण्यात यािी. 

ड) एखाद्या अविकारी/कर्मचाऱयास विवनर्वदष्ट्ट कालाििीसाठी 
तो जया ितेन सर्यश्रेर्ीर्ध्ये, श्रेर्ीर्ध्ये,पदािंर ककिा सेिरे्ध्ये असेल 
त्यापेक्षा खालच्या ितेन सर्यश्रेर्ीर्ध्ये, श्रेर्ीर्ध्ये, पदािर ककिा 
सेिरे्ध्ये आर्ण्याची वशक्षा झाल्यास अशा प्रकरर्ात वदलेली तदथम 
पदोन्नती रद्द करुन,  तो जया ितेन सर्यश्रेर्ीर्ध्ये, श्रेर्ीर्ध्ये,पदािंर 
ककिा सेिरे्ध्ये असताना वशस्तभगंविषयक कायमिाही चालू होती त्या 
ितेनसर्यश्रेर्ीतून, श्रेर्ीर्िून, पदािरून ककिा सेितेून अविकारी/ 
कर्मचाऱयास खालच्या ितेन सर्यश्रेर्ीर्ध्ये, श्रेर्ीर्ध्ये, पदािर ककिा 
सेिरे्ध्ये अिनत करण्यासंदभात वशस्तभगंविषयक कायमिाही करािी.  
सदरहू शास्ती/ वशक्षेनुसार संिंिीत अविकारी/ कर्मचाऱयाची 
सेिाजयेष्ट्ठता अविकारी/ कर्मचाऱयाच्या वशक्षेच्या/ शास्तीच्या 
आदेशार्ध्ये नरू्द केल्यानुसार वनवित करण्यात यािी. वशक्षचेा 
कालाििी संपल्यानंतर त्याच्या रू्ळ ितेन सर्यश्ररे्ीर्ध्ये, श्रेर्ीर्ध्ये, 
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पदािर ककिा सेिरे्ध्ये परत आर्ल्यानंतर  त्याची रू्ळ सेिाजयेष्ट्ठता 
कशी राहील हे विचारात घ्यािी. सुिारीत सेिाजयेष्ट्ठतेनुसार 
पदोन्नतीच्या विचारक्षते्रात येत नसल्यास विभागीय पदोन्नती सवर्तीच्या 
िैठकीर्ध्ये त्याचा  पदोन्नतीच्या पदाकरीता विचार करण्यात येिू नये.  
र्ात्र तो सुिारीत सेिाजयेष्ट्ठतेनुसार पदोन्नतीच्या विचारक्षते्रात येत 
असल्यास विभागीय पदोन्नती सवर्तीच्या िैठकीर्ध्ये त्याचा पदोन्नतीच्या 
पदाकरीता विचार करण्यात यािा ि तो पदोन्नतीस पात्र ठरत असल्यास 
त्याला पदोन्नती देण्यात यािी. 

ई) जया प्रकरर्ात सिंंिीत अविकारी/कर्मचाऱयास सक्तीने 
सेिावनिृत्ती, सेितेून काढून टाकरे् ककिा िडतर्ी  या वशक्षापंैकी 
कोर्तीही एक वशक्षा झाली असेल, तर त्याचंी तदथम पदोन्नती संपूष्ट्टात 
आर्ािी ि वशस्तभंगविषयक कायमिाही जया पदािर चालू होती त्या 
पदानुसार जिर वशक्षचेी अरं्लिजािर्ी सुरु करािी.  

१4) वशस्तभगंविषयक कायमिाही/न्यायालयीन कायमिाही सुरु असताना 
अविकारी/कर्मचाऱयाला तदथम पदोन्नती न देताच त्याच्यािरील 
वशस्तभगंविषयक कायमिाहीच्या अनुषंगाने तो दोषी ठरत असल्यास ि 
त्याच्यािर वशक्षा/शास्ती लादल्यास त्याच्यािाितीत खालीलप्रर्ारे् 
कायमिाही करािी- 

अ)  वशस्तभगंविषयक कायमिाहीर्ध्ये ठपका ठेिण्याची वशक्षा 
झाल्यास, र्ोहोरिंद पाकीट न उघडता त्याचं्या पदोन्नतीचा  प्रस्ताि 
विभागीय पदोन्नती सवर्तीच्या पुढील  वनयवर्त  िैठकीर्ध्ये ठेिािा ि 
पदोन्नतीसाठी त्याचंी पात्रता इतर कर्मचाऱयासोित पुन्हा तपासािी.  
संिंवित अविकारी/कर्मचारी पदोन्नतीसाठी पात्र ठरल्यास  त्यानंा 
पदोन्नती देण्यात यािी.  

 ि)  एक ककिा अविक िषे ितेनिाढ रोखण्याची ककिा 
विवनर्वदष्ट्ट कालाििीसाठी   ितेनश्रेर्ीतील ितेन खालच्या टप्प्यािर 
आर्ण्याची वशक्षा झाल्यास  एखाद्या प्रकरर्ात अविकारी/कर्मचाऱयानंा 
वदलेल्या वशक्षचेा अंर्ल त्या वनिडसूची िषाच्या कालाििीतच संपर्ार 
असल्यास ि वशक्षचेा कालाििी संपुष्ट्टात येण्याच्या आिीच विभागीय 
पदोन्नती सवर्तीची िैठक होर्ार असल्यास त्या िैठकीत संिंिीत 
अविकारी/कर्मचाऱयाचा पदोन्नतीसाठी विचार करािा ि गोपनीय 
अहिालाच्या आिारे असे अविकारी पात्र ठरत असल्यास त्यानंा वशक्षचेा 
कालाििी संपल्यानंतर पदोन्नती देण्यात यािी.  र्ात्र अन्य प्रकरर्ात 
अविकारी/कर्मचाऱयाचं्या वशक्षचेा कालाििी संपल्यानंतर विभागीय 
पदोन्नती सवर्तीच्या पुढील  वनयवर्त िैठकीर्ध्ये अशा अविकाऱयाचं्या 
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पदोन्नतीचा प्रस्ताि इतर अविकारी/कर्मचाऱयासंोित विचाराथम ठेिािा ि 
ते पदोन्नतीस पात्र ठरत असल्यास त्यानंा पदोन्नती देण्यात यािी. 

क)  पदोन्नती रोखण्याची वशक्षा झाल्यास एखाद्या प्रकरर्ात 
अविकारी/कर्मचाऱयांना वदलेल्या वशक्षचेा अंर्ल त्या वनिडसूची िषाच्या 
कालाििीतच संपर्ार असल्यास ि वशक्षचेा कालाििी संपुष्ट्टात 
येण्याच्या आिीच विभागीय पदोन्नती सवर्तीची िैठक होर्ार असल्यास 
त्या िैठकीत संिंिीत अविकारी/कर्मचाऱयाचा पदोन्नतीसाठी विचार 
करािा ि गोपनीय अहिालाच्या आिारे असे अविकारी पात्र ठरत 
असल्यास त्यानंा वशक्षचेा कालाििी संपल्यानंतर पदोन्नती देण्यात 
यािी. र्ात्र अन्य प्रकरर्ात अविकारी/कर्मचाऱयाचं्या वशक्षचेा कालाििी 
संपल्यानंतर विभागीय पदोन्नती सवर्तीच्या पुढील  वनयवर्त िैठकीर्ध्ये 
अशा अविकाऱयाचं्या पदोन्नतीचा प्रस्ताि इतर अविकारी                            
/कर्मचाऱयासंोित विचाराथम ठेिािा ि ते पदोन्नतीस पात्र ठरत असल्यास 
त्यानंा पदोन्नती देण्यात यािी. 

ड) एखाद्या अविकारी/कर्मचाऱयास विवनर्वदष्ट्ट कालाििीसाठी 
तो जया ितेन सर्यश्रेर्ीर्ध्ये, श्रेर्ीर्ध्ये,पदािंर ककिा सेिरे्ध्ये असेल 
त्यापेक्षा खालच्या ितेन सर्यश्रेर्ीर्ध्ये, श्रेर्ीर्ध्ये, पदािर ककिा 
सेिरे्ध्ये आर्ण्याची वशक्षा झाल्यास अशा प्रकरर्ात, तो जया ितेन 
सर्यश्रेर्ीर्ध्ये, श्रेर्ीर्ध्ये,पदािंर ककिा सेिरे्ध्ये असताना 
वशस्तभंगविषयक कायमिाही चालू होती त्या ितेनसर्यश्रेर्ीतून, 
श्रेर्ीर्िून, पदािरून ककिा सेितेून अविकारी/ कर्मचाऱयास खालच्या 
ितेन सर्यश्रेर्ीर्ध्ये, श्रेर्ीर्ध्ये, पदािर ककिा सेिरे्ध्ये अिनत 
करण्यासंदभात वशस्तभगंविषयक कायमिाही करािी.  सदरहू शास्ती/ 
वशक्षनुेसार संिंिीत अविकारी/ कर्मचाऱयाची सेिाजयेष्ट्ठता अविकारी/ 
कर्मचाऱयाच्या वशक्षचे्या/ शास्तीच्या आदेशार्ध्ये नरू्द केल्यानुसार 
वनवित करण्यात यािी. वशक्षचेा कालाििी संपल्यानंतर त्याच्या रू्ळ 
ितेन सर्यश्रेर्ीर्ध्ये, श्रेर्ीर्ध्ये, पदािर ककिा सेिरे्ध्ये परत 
आर्ल्यानंतर  त्याची रू्ळ सेिाजयेष्ट्ठता कशी राहील हे विचारात 
घ्यािी. सुिारीत सेिाजयेष्ट्ठतेनुसार पदोन्नतीच्या विचारक्षते्रात येत 
नसल्यास विभागीय पदोन्नती सवर्तीच्या िैठकीर्ध्ये त्याचा  
पदोन्नतीच्या पदाकरीता विचार करण्यात येिू नये.  र्ात्र तो सुिारीत 
सेिाजयेष्ट्ठतेनुसार पदोन्नतीच्या विचारक्षते्रात येत असल्यास विभागीय 
पदोन्नती सवर्तीच्या िैठकीर्ध्ये त्याचा पदोन्नतीच्या पदाकरीता विचार 
करण्यात यािा ि तो पदोन्नतीस पात्र ठरत असल्यास त्याला पदोन्नती 
देण्यात यािी. 
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ई) जया प्रकरर्ात सिंंिीत अविकारी/कर्मचाऱयास सक्तीने 
सिेावनिृत्ती, सेितेून काढून टाकरे् ककिा िडतर्ी या वशक्षापंैकी 
कोर्तीही एक वशक्षा झाल्यास त्यािरील  अवपलाची िाट न पाहता, 
वशस्तभंगविषयक कायमिाही जया पदािर चाल ू होती त्या पदानुसार 
जिर वशक्षचेी अंर्लिजािर्ी सुरु करािी.  

 

15)  न्यायालयीन कायमिाही चालू असताना एखाद्या अविकारी/कर्मचाऱयास 
जार्ीिपूिमक वनर्मय घेिून तदथम पदोन्नती वदलेली असल्यास ि न्यायालयीन 
कायमिाहीर्ध्ये न्यायालयाने वशक्षा ठोठािल्यास संिंिीत अविकारी/ 
कर्मचाऱयाची तदथम पदोन्नती तात्काळ संपूष्ट्टात आर्ािी ि न्यायालयाच्या 
वनर्मयानुसार वशक्षचेी अंर्लिजािर्ी सुरु करािी. प्रस्तुत प्रकरर्ात संिंिीत 
कर्मचाऱयाने कवनष्ट्ठ न्यायालयाच्या वनर्मयाच्या विरोिात िवरष्ट्ठ न्यायालयात 
जरी अवपल केले िा अवपलात िवरष्ट्ठ न्यायालयाने कवनष्ट्ठ न्यायालयाच्या 
वनर्मयाला स्थवगती आदेश वदले तरी अशा कर्मचाऱयांची  तदथम पदोन्नती चालू 
ठेिण्यात येिू नये. 

16) न्यायालयीन कायमिाही चालू असलेल्या प्रकरर्ात एखाद्या 
अविकारी/कर्मचाऱयास तदथम पदोन्नती वदलेली नसल्यास ि न्यायालयीन 
कायमिाहीर्ध्ये संिंिीत अविकारी/कर्मचारी दोषी ठरल्यास ि न्यायालयाने 
त्यानंा वशक्षा ठोठािल्यास संिंिीत अविकारी/कर्मचाऱयास र्ोहोरिंद पाकीट 
उघडून पदोन्नती देण्याचा प्रश्न उद्भित नाही. न्यायालयाने वदलेल्या वशक्षचेी 
अंर्लिजािर्ी करण्याची कायमिाही सुरू करािी.  प्रस्तुत प्रकरर्ात संिंिीत 
अविकारी/कर्मचाऱयाने कवनष्ट्ठ न्यायालयाच्या वनर्मयाच्या विरोिात िवरष्ट्ठ 
न्यायालयात जरी अपील दाखल केल े ि अवपलात िवरष्ट्ठ न्यायालयाने 
कवनष्ट्ठ न्यायालयाच्या वनर्मयाला स्थवगती आदेश वदले तरी संिंिीत 
अविकारी/कर्मचाऱयाला र्ोहोरिंद पाकीट उघडून पदोन्नती देिू  नये. 

१7)  अ) न्यायालयीन कायमिाही सुरु असलेल्या प्रकरर्ात एखादा 
अविकारी/कर्मचाऱयास सिळ पुराव्याअभािी ककिा तावंत्रक रु्द्यािर वनदोष 
ठरविल्यास ि कवनष्ट्ठ न्यायालयाच्या वनर्मयाच्या विरोिात िवरष्ट्ठ 
न्यायालयात अवपल दाखल केल्यानंतर िवरष्ट्ठ न्यायालयाने कवनष्ट्ठ 
न्यायालयाच्या वनर्मयाला स्थवगती वदल्यास, 

1. तदथम पदोन्नती वदली असल्यास ती चालू ठेिािी, र्ात्र ती तदथम 
पदोन्नती िवरष्ट्ठ न्यायालयाचा अंवतर् वनर्मय होईपयंत वनयर्ीत 
करण्यात येिू नये. 
2. र्ात्र तदथम पदोन्नती वदली नसल्यास र्ोहोरिंद पाकीट उघडून 
त्याला तदथम पदोन्नती देण्यात येिू नये. 
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 ि) न्यायालयीन कायमिाही सुरु असलेल्या प्रकरर्ात एखादा 
अविकारी/कर्मचारी सिळ पुराव्याअभािी ककिा तावंत्रक रु्द्यािर  वनदोष 
ठरल्यास ि िवरष्ट्ठ न्यायालयातील अवपलार्ध्ये कवनष्ट्ठ न्यायालयाचा वनर्मय 
वर्रिून संिंिीत अविकारी/कर्मचाऱयास दोषी ठरविल्यास यापूिीच्या उप 
पवरच्छेद 15 ि 16 नुसार कायमिाही करािी. 

क) न्यायालयीन कायमिाही सुरु असलेल्या प्रकरर्ात एखादा 
अविकारी/कर्मचारी सिळ पुराव्याअभािी ककिा तांवत्रक रु्द्यािर वनदोष 
ठरल्यास ि सदर वनर्मयाविरोिात िवरष्ट्ठ न्यायालयात अवपल दाखल न 
करण्याचा वनर्मय विभागाने घेतल्यास ककिा िवरष्ट्ठ न्यायालयात  केलेल्या 
अवपलार्ध्य े  िवरष्ट्ठ न्यायालयाने कवनष्ट्ठ न्यायालयाचा वनर्मय कायर् 
ठेिल्यास   उपपवरच्छेद क्रर्ाकं 12 नुसार कायमिाही करािी. 

18) जया अविकारी/कर्मचाऱयाचंे पदोन्नतीचे प्रकरर् त्याचं्याविरुध्द वशस्तभंगविषयक 
/न्यायालयीन कायमिाही सुरु असल्यारु्ळे विभागीय पदोन्नती सवर्तीच्या पवहल्या 
िैठकीत र्ोहोरिंद पाकीटात ठेिले आहे अशा प्रकरर्ात, संिंिीत 
अविकारी/कर्मचारी कालातंराने पूर्मत: वनदोष सटुला ि त्याला र्ोहोरिंद 
पावकटात ठेिलेल्या वनष्ट्कषानुसार पदोन्नती देताना, नंतरच्या कालाििीत दुसरी 
विभागीय चौकशी ककिा न्यायालयीन कायमिाही,  त्याच्या कवनष्ट्ठास पदोन्नती 
वदल्याच्या वदनाकंानंतर  सुरू झाली असेल, तर अशा प्रकरर्ी संिंवित 
अविकारी/कर्मचाऱयास पवहल्या विभागीय पदोन्नती सवर्तीच्या वनष्ट्कषानुसार 
त्याला पदोन्नती देण्यात यािी ि  त्याला कवनष्ट्ठ असलेल्या अविकारी/कर्मचाऱयास 
देण्यात आलेला पदोन्नतीचा वदनांक हा र्ानीि वदनाकं न हर्नू देण्यात यािा 
[कवनष्ट्ठाच्या पदोन्नतीच्या वदनाकंास अशा अविकाऱयाविरूध्द कोर्तीही विभागीय 
चौकशी अथिा न्यायालयीन कायमिाही सुरू नसल्यारु्ळे अशा कर्मचाऱयाला प्रत्यक्ष 
पदोन्नती नाकारता येर्ार नाही ( Even if the second departmental 
proceeding or judicial proceeding relates to his misconduct during the 
period for which his assessment for promotion was done by the first 
DPC)].  परंतु जया प्रकरर्ी अशा कर्मचाऱयाच्या कवनष्ट्ठ कर्मचाऱयास पदोन्नती 
देण्यात आली नसेल तत्पूिी ककिा संिंवित कवनष्ट्ठ कर्मचाऱयास पदोन्नती 
वदल्याच्या वदनाकंापूिी, अशा अविकाऱयाविरुध्द दुसरी विभागीय चौकशी ककिा 
न्यायालयीन कायमिाही सुरू झाली असेल अशा प्रकरर्ी  र्ात्र उपरोक्त पवरच्छेद 1 
(1) र्िील तरतुदी लागू होतील.  

19)  हे आदेश वनगमवर्त  झाल्याच्या वदनाकंाला शासन वनर्मय वद.2.4.1976 नुसार 
विचारात घेतलेली जया अविकारी/कर्मचाऱयाचंी प्रकररे् प्रलंवित आहेत 
त्याचं्यािाितीत खालीलप्रर्ारे् कायमिाही करािी.   
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 अ) विभागीय चौकशी /न्यायालयीन प्रकरर्ाचं्या अनुषंगाने एखाद्या अविकारी/ 
कर्मचाऱयास वद.2.4.1976 च्या शासन वनर्मयानुसार जार्ीिपूिमक वनर्मय घेऊन 
पदोन्नती नाकारली असल्यास त्याचंे प्रकरर् र्ोहरिदं पाकीटात ठेिल्याचे सर्जून 
या प्रस्तािातील पवर.1 (1 ते 11) प्रर्ारे् कायमिाही करािी. 

 ि) ज या प्रकरर्ात वद.2.4.1976 च्या शासन वनर्मयान्िये जार्ीिपूिमक वनर्मय घेऊन 
तात्पुरती पदोन्नती वदली असल्यास त्याचं्या िाितीत प्रकरर्परत्ि े प्रस्तािातील 
पवरच्छेद 1(13) ककिा 1(15) ककिा १(17) प्रर्ारे् कायमिाही करािी. 

 क) जया प्रकरर्ात वद.2.4.1976 च्या शासन वनर्मयानुसार जार्ीिपूिमक वनर्मय 
घेऊन तदथम पदोन्नती वदली नसेल आवर् तदथम पदोन्नती न देताच त्याचं्यािरील 
वशस्तभंगविषयक कारिाईच्या अनुषंगाने तो दोषी ठरत असल्यास ि त्याचं्यािर 
वशक्षा/शास्ती िजािल्यास त्याचं्यािाितीत प्रकरर्परत्ि े पवरच्छेद 1(1४) ककिा 
1(16) ककिा 1(17) प्रर्ारे् कायमिाही करािी.  

 
*************                                                                                                                   
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